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Про підсумки Міжнародного
екологічного конкурсу 

Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  було  проведено  Міжнародний  конкурс
еколого-валеологічної  спрямованості,  тема  конкурсу  у  2022  році  –  «Образ
природи». 

Конкурс проводився у співпраці з Міністерством екології та природних
ресурсів України та Українським товариством охорони природи. Організатором
конкурсу  є Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України.

Конкурс проводився з метою поновленням знання дітей про рослинний та
тваринний  світ,  формування  основи  екологічної  культури  та  мислення,
розвивати спостережливість, образну пам’ять, увагу, кмітливість, виховування
любові до  природи,  бережливого  ставлення  до  навколишнього  середовища.
Всього надійшло понад 420 робіт за 5 номінаціями.

На підставі висновків журі конкурсу

НАКАЗУЮ:

І.  Визнати  переможцями  та  нагородити  грамотою  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і
науки  України  у  Міжнародному  конкурсі  еколого  –  валеологічної
спрямованості «Образ природи»:

Номінація 1.

«Якби не було природи, то поети її вигадали би» - вірш, оповідання:

І місце



1. Бакулець  Ольгу,  ученицю  4-Б  класу  Тинненського  ліцею
Немовицької територіальної громади Сарненського району Рівненської області,
роботою: «Малюю природу словами».

2. Балабуху  Максима,  вихованця  Миронівського  центру  дитячої  та
юнацької  творчості  Миронівської  міської  ради Київської області,  з  роботою:
«Хлопчик і синичка».

3. Бокову Юлію, ученицю 1-Б Томаківського ліцею № 1 Томаківської
селищної ради Дніпропетровської області, з роботою: «Якби не було природи,
то поети її вигадали би».

4. Гаврилюк  Софію,  вихованку  гуртка  «Аматори  рослинництва»
Центру позашкільної освіти Надвірнянської селищної ради Івано-Франківської
області, роботою: «Подих весни».

5. Гудачок Ніколь, ученицю 2 класу Голубинської гімназії Полянської
сільської  ради Мукачівського району Закарпатської  області,  з  роботою: «Ми
діти твої, плането моя».

6. Кибукевич  Марію,  ученицю  Блажівського  ліцею  Рокитнівської
селищної ради Рівненської області, з роботою: «Ліси Полісся гірко плачуть».

7. Лисюк  Маргариту,  вихованку  Центру  позашкільної  освіти  ім.  О.
Разумкова м. Бердичів Житомирської області, з роботою: «Дива природи».

8. Любенко Діану, ученицю Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені
Б.  Майстренка  Новгород  –  Сіверської  міської  ради  Чернігівської  області,  з
роботою: «Якби не було природи, то поети її вигадали би».

9. Мазура  Владислава,  учня  Болехівського  ліцею  №  2  «Науковий»
Болехівської  міської  ради  Івано-Франківської  області,  з  роботою:  «Якби  не
було природи, то поети її вигадали би».

10. Майданюк  Ірину,  ученицю  Тернівського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ рівнів Джулинської сільської ради Вінницької області, з
роботою: «Світ в якому ми живемо».

11. Никифорову  Діану,  ученицю  Пирятинського  ліцею  Пирятинської
міської ради Полтавської області, з роботою: «Природа».

12. Полового  Максима,  учня  Вільногірського  ліцею  №  4  м.
Вільногірськ  Кам’янського  району  Дніпропетровської  області,  з  роботою:
«Оспівана поетами природа».

13. Русин Домініку, ученицю 3 класу Голубинської гімназії Полянської
сільської  ради  Мукачівського  району  Закарпатської  області,  з  роботою:
«Природа – яке прекрасне слово».

14. Сидорчук  Крістіну,  ученицю  4  класу  Коднянського  ліцею
Станишівської  сільської  ради  Житомирської  області,  з  роботою:  «Розцвітай,
Україно!»

15. Техенко Ярослава, учня Березотіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області,  з
роботою: «Діти природи».

16. Ткача Івана, учня Суховерського закладу загальної середньої освіти
І-ІІ  ступенів  Кіцманської  ТГ  Кіцманського  району  Чернівецької  області,  з
роботою: «Весна».



17. Токар Марію, ученицю 2-П класу Новоселицької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Нересницької  сільської  ради  Тячівського  району
Закарпатської області, з роботою: «Будьте людьми».

18. Шипович Злату,  ученицю 2 класу Дусинського  закладу загальної
середньої  освіти Свалявської  міської  ради Закарпатської  області,  з  роботою:
«Пташка».

ІІ місце
1. Боднарука  Богдана,  учня  Трацького  ліцею  Матеївської  сільської

ради Івано-Франківської області, з роботою: «Якби не було природи, то поети її
вигадали би».

2. Гавришок Олександра, учня 2-В класу Радивилівського ліцею № 1
Радивилівської  міської  ради  Дубенського  району  Рівненської  області,  з
роботою: «Здраствуй, весно!».

3. Гвоздик  Єлизавету,  ученицю  Пирятинського  ліцею  Пирятинської
міської ради Полтавської області, з роботою: «Якби не було природи, то поети
її вигадали би».

4. Гончарук Дар’ю, ученицю Тирлівська філія Шляхівського опорного
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної Праці
Кузика Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради Вінницької області, з
роботою: «Краса землі моєї».

5. Дубович Катерину, ученицю 2 класу Стовп’ятинського навчально –
виховного об’єднання «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад
дошкільної освіти» Дівичківської сільської ради Київської області, з роботою:
«Краса природи».

6. Здана  Олександра,  учня  1  класу  Озерянківської  гімназії
Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області,
з роботою: «Краса природи».

7. Івахненко  Марію  ученицю  Дівичківського  навчально-виховного
об’єднання  «Заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  –  заклад
дошкільної освіти» Бориспільського району Київської області, з роботою: «Мої
метелики».

8. Кашковал Анастасію, ученицю Новгород – Сіверської гімназії № 1
імені Б. Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області, з
роботою: «Світ емоцій».

9. Кибукевич  Соломію,  ученицю  Блажівського  ліцею  Рокитнівської
селищної ради Рівненської області, з роботою: «Весела зима».

10. Ковача  Івана,  учня  3-Б  класу  Дусинського  закладу  загальної
середньої  освіти  Свалявської  міської  ради  Закарпатської  області,  з  роботою
«Пернаті друзі».

11. Кулакевич  Антоніну,  ученицю Блажівського  ліцею Рокитнівської
селищної ради Рівненської області, з роботою: «Рятуймо планету Земля!».

12. Лавренко  Марту,  ученицю  філії  Комунального  закладу
«Привільненський  ліцей»  у  с.  Бортинця  Дубенського  району  Рівненської
області, з роботою: «Бережи ялиночку».



13. Могильняк  Уляну,  ученицю  Опорного  навчального  закладу
«Войнилівський ліцей» Войнилівської селищної ради Калуського району Івано-
Франківської області, з роботою: «Сон».

14. Наконечку Марію, вихованку Переяславського будинку художньої
творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  Київської  області,  з  роботою:  «Мелодія
весни».

15. Наумович Тіну, ученицю 2 класу Березівського ліцею Березівської
сільської ради Сарненського району Рівненської області, з роботою: «Осінь».

16. Сергійчук  Мілану,  здобувачку  позашкільної  освіти,  вихованку
гуртка «Юні екскурсоводи» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості» Сарненської міської ради Рівненської області, роботою: «Дівчинка
Природа».

17. Синявського Артема, учня Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені
Б.  Майстренка  Новгород  –  Сіверської  міської  ради  Чернігівської  області,  з
роботою: «Якби не було цієї краси».

18. Струкова  Дениса,  учня  3  класу  Новоолександрівського  ліцею
Раївської сільської ради Синельківського району Дніпропетровської області, з
роботою: «Природа - дівчина».

19. Сулика Тараса,  учня 1-Б  Томаківського ліцею № 1 Томаківської
селищної  ради  Дніпропетровської  області,  з  роботою:  «Добрий  ранок,
Україно!».

20. Хорольського  Михайла,  учня  Великопавлівської  спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради Полтавської області, з роботою:
«Пташина весна».

21. Шмідт Станіслава, учня Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ
Кам’янського району Дніпропетровської області, з роботою: «Дивний сон».

ІІІ місце
1. Білоненко  Аліну,  ученицю  Опорного  навчального  закладу  –

Гребінківський навчально –  виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  та  Вільшансько  –  Новоселицька
філія Білоцерківського району Київської області, з роботою: «Весна».

2. Гальчук  Марину,  ученицю  Пам’ятненського  ліцею  Чулаківської
сільської  ради  Скадовського  району  Херсонської  області,  з  роботою:
«Соловей».

3. Дерев’янко  Дарину,  ученицю  Вільногірського  ліцею  №  4  м.
Вільногірськ  Кам’янського  району  Дніпропетровської  області,  з  роботою:
«Природа».

4. Дробаху  Ренату,  ученицю  Вільногірського  ліцею  №  4  м.
Вільногірськ  Кам’янського  району  Дніпропетровської  області,  з  роботою:
«Весняний ранок».

5. Киричевську  Алісу,  ученицю Пирятинського  ліцею Пирятинської
міської ради Полтавської області, з роботою: «Графіт і синички».

6. Ковальчука  Ярослава,  учня  3  класу,  вихованця  гуртка  «Основи
екологічних  знань»  Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Обласний



еколого – натуралістичний центр» Житомирської обласної ради, з роботою: «Ти
подивись, яка краса довкола!».

7. Кравчука  Івана,  учня  4  класу  Тирлівська  філія  Шляхівського
опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  рівнів  імені  Героя
Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради
Вінницької області, з роботою: «Мрія поета».

8. Макарчук  Вікторію,  ученицю  4  класу  Тирлівська  філія
Шляхівського  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  рівнів  імені
Героя  Соціалістичної  Праці  Кузика  Григорія  Йосиповича  Джулинської
сільської ради Вінницької області, з роботою: «Чарівний світ природи».

9. Матійчука Кирила, учня 3-А класу Джулинського опорного закладу
загальної  середньої  освіти Джулинської  сільської  ради Вінницької  області,  з
роботою: «Якби не було природи…».

10. Медведєву  Марію,  ученицю Новгород  –  Сіверської  гімназії  № 1
імені Б. Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області, з
роботою: «Барвінок».

11. Московчук Меланію, ученицю Пирятинського ліцею Пирятинської
міської ради Полтавської області, з роботою: «Найкращий подарунок».

12. Піддубну  Злату,  вихованку  Переяславського  будинку  художньої
творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  Київської  області,  з  роботою:  «Бережіть
мурах».

13. Ралець Софію, ученицю Пирятинського ліцею Пирятинської міської
ради Полтавської області, з роботою: «Якби не було природи, поети  її вигадали
би».

14. Семенюка Тимура, учня спеціалізованої загальноосвітньої школи з
поглибленим  вивченням  іноземних  мов  І-ІІІ  ступенів  ім.  Т.Г.  Шевченка  м.
Бердичіва  Житомирської  області,  з  роботою:  «Чи  можна  хоч  на  хвильку
уявити?».

15. Симулик Ольгу, вихованку гуртка «Культура мови та спілкування»
Центру  науково-технічної  дитячої  та  юнацької  творчості  Рахівської  міської
ради  Закарпатської  області,  з  роботою:  «Якби не  було  природи,  то  поети  її
вигадали би».

16. Смислову Мілану,  ученицю Комунального закладу  «Молодавська
гімназія»  Привільненської  сільської  ради  Дубенського  району  Рівненської
області, з роботою: «Що це падає із неба?».

17. Чешенка Нікіту, учня Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б.
Майстренка  Новгород  –  Сіверської  міської  ради  Чернігівської  області,  з
роботою: «Природа - скарб».

18. Чорі  Максима,  учня  Комунального  навчального  закладу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2  Козятинської  міської  ради
Вінницької області», з роботою: «Осінній ліс».

19. Штогрин Ірину, вихованку гуртка «Культура мови та спілкування»
Центру  науково-технічної  дитячої  та  юнацької  творчості  Рахівської  міської
ради Закарпатської області, з роботою: «Казка про весну».



20. Шутко Артема, учня Новоселицької гімназії Королівської селищної
ради Закарпатської області, з роботою: «Поезія».

Номінація 2. 
«Природа очима дітей» - ручні вироби: прикраси або 

аксесуари (кулон / сережки / браслет / окуляри):

І місце
1. Андрусенко  Поліну,  ученицю  4  класу,  вихованку  гуртка

«Фітодизайн» Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого –
натуралістичний центр» Житомирської обласної ради.

2. Божанську  Амелі,  вихованку  гуртка  «Екологічна  майстерня»
Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді».

3. Гомонай  Меланію,  вихованку  гуртка  «Декоративно  –  ужиткове
мистецтво» Центру науково-технічної дитячої та юнацької творчості Рахівської
міської ради Закарпатської області.

4. Данишак  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Бісероплетіння»  Центру
науково-технічної  дитячої  та  юнацької  творчості  Рахівської  міської  ради
Закарпатської області.

5. Журавку  Катерину,  ученицю  Великопавлівської  спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради Полтавської області.

6. Запорожець  Алефтину,  вихованку  гуртка  «Вишиванки»
Комунального  закладу  «Великолепетиський  центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Великолепетиської селищної ради Каховського району Херсонської
області.

7. Зорю  Анну,  вихованку  гуртка  «магія  бісеру»  Переяславського
будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Київської області.

8. Кісик Софію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок - сувенірів»
Центру позашкільної освіти Надвірнянської селищної ради Івано-Франківської
області.

9. Ковальчук  Віру,  ученицю  2  класу  Мирогощанського  ліцею
Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області.

10. Марченко Єгора, учня 1 класу Павловської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Присиваської  сільської  ради  Каховського  району  Херсонської
області.

11. Міркевич  Вікторію,  ученицю  2  класу  Синівського  ліцею
Гощанської селищної ради Рівненського району.

12. Мороз Ольгу, ученицю Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б.
Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області.

13. Мотіну  Вероніку,  ученицю  Комунального  навчального  закладу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2  Козятинської  міської  ради
Вінницької області».



14. Наконечну  Марію,  вихованку  гуртка  «магія  бісеру»
Переяславського  будинку  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді
Київської області.

15. Новак  Діану,  вихованку  комунального  закладу  «Степанський
будинок  дітей  та  молоді»  Степанської  селищної  ради  Сарненського  району
Рівненської області.

16. Посуховську  Тамару,  ученицю  1  класу  Павловської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Присиваської  сільської  ради
Каховського району Херсонської області.

17. Ремньову  Єсенію,  ученицю  Лисичанської  гімназії  №  3
Сєвєродонецького району Луганської області.

18. Сахно  Лілію,  ученицю  Великобудищанського  спеціалізованого
закладу освіти І-ІІІ ступенів Великобудищанської сільської ради Полтавської
області.

19. Туканову  Соломію,  вихованку  народного  художнього  колективу
«Модульне  оригамі»  Центру  позашкільної  освіти  Тетіївської  міської  ради
Білоцерківського району Київської області.

20. Холодченко  Михайла,  учня  Опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  «Жоравський  навчально-виховний  комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла –
садок)» Яготинської міської ради Бориспільського району Київської області.

21. Чекурда Василя, учня 4 класу Сільницької загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області.

22. Човнюк Алісу,  ученицю 3  класу,  вихованку  гуртка  «Плетіння  та
аплікація  Соломкою» Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Обласний
еколого – натуралістичний центр» Житомирської обласної ради.

23. Шемеляк Анастасію,  вихованку народного художнього колективу
«Модульне  оригамі»  Центру  позашкільної  освіти  Тетіївської  міської  ради
Білоцерківського району Київської області.

24. Шпір  Станіславу,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області.

ІІ місце

1. Балацко  Антоніну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн»  Центру
позашкільної освіти Надвірнянської селищної ради Івано-Франківської області.

2. Баркасі  Дмитра, учня 1 класу Мукачівського ліцею Закарпатської
області.

3. Башатова Еміра, учня 1 класу Павловської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Присиваської  сільської  ради  Каховського  району  Херсонської
області.

4. Білоненко  Аліну,  ученицю  Опорного  навчального  закладу  –
Гребінківський  навчально-виховний  комплекс  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ



ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  та  Вільшансько  –  Новоселицька
філія Білоцерківського району Київської області.

5. Дворник  Ірину,  вихованку  гуртка  «Бісерна  майстерня»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  Гребінківської  селищної  ради
«Центр дитячої та юнацької творчості» Київської області.

6. Добарську  Поліну,  ученицю Новгород  –  Сіверської  гімназії  № 1
імені Б. Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області.

7. Журавель Владиславу, вихованку гуртка «Декоративно – ужиткове
мистецтво»  комунального  закладу  «Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області.

8. Копитюк  Соломію,  вихованку  гуртка  «Художня  вишивка»
Комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Клеванської
селищної ради Рівненської області.

9. Кочук – Ященко Злату, ученицю 3 класу, вихованку гуртка «Основи
екологічних  знань»  Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Обласний
еколого – натуралістичний центр» Житомирської обласної ради.

10. Лигун Злату, ученицю Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ
Кам’янського району Дніпропетровської області.

11. Мацюк  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Клеванської
селищної ради Рівненської області.

12. Міняйло Кіру, ученицю 1 класу Губиниської гімназії Губиниського
ліцею  Губиниської  селищної  ради  Новомосковського  району
Дніпропетровської області.

13. Мончик  Олександру,  ученицю  1  класу  Павловської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Присиваської  сільської  ради
Каховського району Херсонської області.

14. Ніверчук Дарію, ученицю 3 класу Новомильської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Здолбунівської міської ради Рівненської області.

15. Пілат Нінель,  ученицю Кіцманського закладу загальної  середньої
освіти І-ІІІ ступенів Кіцманської ТГ Кіцманського району Чернівецької області.

16. Сафонцеву Анастасію, ученицю Новгород – Сіверської гімназії № 1
імені Б. Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області.

17. Сахацьку Софію, вихованку гуртка «Барви природи» Комунального
закладу»  Новосанжарський  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
Новосанжарської селищної ради Полтавської області.

18. Струтовську  Ельвіру,  вихованку  Комунального  закладу
позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької творчості» Андрушівської
міської ради Бердичівського району Житомирської області.

19. Татуревич  Злату,  ученицю  Комунального  навчального  закладу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2  Козятинської  міської  ради
вінницької області».

20. Фалько  Дарію,  ученицю  опорного  закладу  «Зіньківська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської
області.



21. Франковського  Олександра,  вихованця  станції  юних  техніків
Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області.

22. Цурган  Євгенію,  ученицю  2  класу  Новгород  –  Сіверської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Чернігівської області.

23. Чистякову  Наталію,  вихованку  гуртка  «Юні  флористи»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

24. Щербяка Нікіту, учня 1-Б Томаківського ліцею № 1 Томаківської
селищної ради Дніпропетровської області.

ІІІ місце

1. Бєлік  Ангеліну,  вихованку  гуртка  «Народні  ремесла  України»
Комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Клеванської
селищної ради Рівненської області.

2. Білик  Діані,  ученицю  1-А  класу  Киїнського  опорного  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка Киїнської
сільської ради села Киїнки Чернігівського району Чернігівської області.

3. Бондар Вероніку, ученицю 1-Б класу Киїнського опорного закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка Киїнської
сільської ради с. Киїнки Чернігівського району Чернігівської області.

4. Зіник  Анна  –  Марію,  ученицю  Опорного  навчального  закладу
«Войнилівський ліцей» Войнилівської селищної ради Калуського району Івано-
Франківської області.

5. Ілляшенко  Людмилу,  ученицю  Великобудищанського
спеціалізованого  закладу  освіти  І-ІІІ  ступенів  Великобудищанської  селищної
ради Полтавської області.

6. Кобилан  Софію,  ученицю  3  класу,  вихованку  гуртка  «Юні
ботаніки»  Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Обласний  еколого  –
натуралістичний центр» Житомирської обласної ради.

7. Коменчук  Юлію,  ученицю  Олександрівського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Тростянецької  селищної  ради  Вінницької
області.

8. Кучер  Ангеліну,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області.

9. Майбородюк Алісу, ученицю 4 класу Сільницької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області.

10. Онуфрієнко Юлію, ученицю 3 класу Сільницької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області.

11. Удовиченко  Андрія,  учня  опорного  закладу  «Зіньківська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської
області.

12. Цугорку  Софію,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області.



13. Цугорнку  Яну,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області.

14. Чаклей  Максима,  учня  Свалявської  гімназії  Свалявської  міської
ради Закарпатської області.

15. Шахову  Катерину,  вихованку  гуртка  «Берегиня»  Комунального
закладу  «Великолепетиського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості»
Великолепетиської селищної ради Херсонської області.

16. Шутенка  Давида,  учня  опорного  закладу  «Зіньківська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської
області.

17. Якобіщук Поліну,  вихованку  гуртка  «Художня вишивка»  Центру
науково-технічної  дитячої  та  юнацької  творчості  Рахівської  міської  ради
Закарпатської області.

Номінація 3. 
«Екологічна сумка з мотивами природи» - ручні вироби з тканини

І місце
1. Битик  Кіру,  вихованку  гуртка  «Креативне  рукоділля»

Переяславського  будинку  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді
Бориспільського району Київської області, з роботою: «Думай про майбутнє –
пам’ятай про сьогодення, тому зціли планету любов’ю і турботою».

2. Возняк  Тетяну,  ученицю  Олександрівського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Тростянецької  селищної  ради  гайсинського
району Вінницької області.

3. Ганаковську  Мілану,  ученицю  Опорного  навчального  закладу
«Войнилівський ліцей» Войнилівської селищної ради Калуського району Івано-
Франківської області, з роботою: «Весняний сувенір».

4. Доброгорську Єлизавету,  ученицю Вільногірського ліцею № 4 м.
Вільногірськ Кам’янського району Дніпропетровської області, з роботою: «Кіт
у квітах».

5. Захаревич  Анастасію,  вихованку  народної  студії  «Художня
кераміка» Центру дитячої  та  юнацької  творчості  Іванківської  селищної  ради
Київської області, з роботою: «Зелена планета».

6. Зборовську Злату,  вихованку гуртка  «Вишивка срічками» Центру
дитячої та юнацької творчості Іванківської селищної ради Київської області, з
роботою: «Краса природи – справжнє диво, все неповторне і живе».

7. Козаченко  Марію,  ученицю  опорного  закладу  «Зіньківська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської
області, з роботою: «Бджоли линуть до квіток, назбирать смачний медок».

8. Корчагіну  Маргариту,  ученицю  Вільногірського  ліцею  №  4  м.
Вільногірськ  Кам’янського  району  Дніпропетровської  області,  з  роботою:
«Макова фантазія».



9. Костик Аліну, ученицю Великопавлівської спеціалізовано школи І-
ІІІ ступенів Зіньківської міської ради Полтавської області, з роботою: «Котик
серед квітів».

10. Крутій Злату, ученицю 4-А класу Комунального загальноосвітнього
навчального закладу «Школа № 18 м. Бердичів Житомирської області».

11. Мельника Андрія, учня 3-Б класу Джулинського опорного закладу
загальної середньої освіти Джулинської сільської ради Вінницької області.

12. Мосоху  Анастасію,  ученицю  Пирятинського  ліцею  №  6
Пирятинської міської ради Полтавської області, з роботою: «Чарівний краєвид
Полтавщини».

13. Нестор  Владиславу,  вихованку  Комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді», з роботою: «Гармонія природи».

14. Пастух Софію, ученицю 4-А класу Джулинського опорного закладу
загальної  середньої  освіти Джулинської  сільської  ради Вінницької  області,  з
роботою: «Любіть природу».

15. Савляк  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»
Центру  науково-технічної  дитячої  та  юнацької  творчості  Рахівської  міської
ради Закарпатської області, з роботою: «Польові квіти».

16. Свердлик Поліну, вихованку народної студії декоративного розпису
«Цвіт папороті» сквирського центру дитячої та юнацької творчості Сквирської
міської ради Київської області, з роботою: «Жар – птиця».

17. Сойму  Мар’яну,  вихованку  гуртка  «Бісероплетіння»  Центру
науково-технічної  дитячої  та  юнацької  творчості  Рахівської  міської  ради
Закарпатської області, з роботою «Веселі тваринки».

18. Степаненко  Дениса,  учня Чайкинського  навчально  –  виховного
комплексу Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області.

ІІ місце

1. Богданович  Вероніку,  ученицю  4  класу  Вараського  ліцею  №  1
Вараської міської територіальної громади Рівненської області.

2. Богданович  Катерину,  вихованку  народної  студії  «Художня
кераміка» Центру дитячої  та  юнацької  творчості  Іванківської  селищної  ради
Київської області, з роботою: «Відродження планети».

3. Зейду Еліну, вихованку гуртка «Екодизайн» Комунального закладу
«Будинок дитячої та юнацької творчості» м. Березне Березнівської міської ради
Рівненського району Рівненської області, з роботою: «Маки».

4. Ілейко Ангеліну, ученицю Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені
Б. Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області.

5. Ілляшенко  Людмилу,  ученицю  Великобудищанського
спеціалізованого  закладу  освіти  І-ІІІ  ступенів  Великобудищанської  селищної
ради Полтавської області, з роботою: «Весняне диво».



6. Клюй  Павла,  учня  Новгород  –  Сіверської  гімназії  №  1  імені  Б.
Майстренка  Новгород  –  Сіверської  міської  ради  Чернігівської  області,  з
роботою: «Несу дрібниці, але не пластик».

7. Кобилінську  Анну,  ученицю  3  класу  Коднянського  ліцею
Станишівської  сільської  ради  Житомирської  області,  з  роботою:  «Сонях  –
символ життя».

8. Коменчук  Юлію,  ученицю  Олександрівського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Тростянецької  селищної  ради  гайсинського
району Вінницької області.

9. Кондратенко Кіріла, вихованця гуртка «Сувенір» Переяславського
будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Бориспільського району
Київської області, з роботою: «Небесні квіти».

10. Кузьмич  Лілію,  вихованку  гуртка  «Мешканці  живого  куточка»
Фастівської станції юних натуралістів Київської області.

11. Мазур  Анна  –  Марію,  ученицю  Тернівського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ рівнів Джулинської селищної ради Гайсинського району
Вінницької області, з роботою: «Красуня весна».

12. Момот Вероніку, вихованку гуртка «Квітникарство» Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

13. Найман  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Паперопластика»  Центру
науково-технічної  дитячої  та  юнацької  творчості  Рахівської  міської  ради
Закарпатської області, з роботою: «Весна».

14. Негоду  Альбіну,  ученицю  опорного  закладу  «Зіньківська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської
області, з роботою: «Весна іде, красу несе».

15. Палашкевич Марію, вихованку Комунального закладу позашкільної
освіти «Обласний еколого – натуралістичний центр» Житомирської  обласної
ради, з роботою: «Екологічна сумка з мотивами природи».

16. Перепілку  Анастасію,  ученицю  Пам’ятненського  ліцею
Чулаківської  сільської  ради  Скадовського  району  Херсонської  області,  з
роботою: «Весняне диво».

17. Рокітянську  Владиславу,  ученицю  Веренчанського  опорного
закладу загальної середньої  освіти І-ІІІ  ступенів імені І.  Вільде Чернівецької
області, з роботою: «Синє небо, жовті квіти – як метелику не радіти».

18. Свистун  Поліну,  ученицю  загальноосвітньої  школи  №  1  імені
Пушкіна міста Мукачева Закарпатської області, з роботою: «Лавандове гніздо».

19. Семаль Вадима, Граб Емілію, Граба Василя, учні 3 класу Раківської
гімназії  Ужгородського  району  Закарпатської  області,  з  роботою:  «Серце
природи».

20. Сторожевську  Вікторію,  ученицю  3-А  класу  Джулинського
опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  Джулинської  сільської  ради
Вінницької області.

21. Штемпель  Софію,  вихованку  гуртка  «Декоративно  –  ужиткове
мистецтво» Комунального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» м.



Березне Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області, з
роботою: «Яблуня моєї бабці».

ІІІ місце

1. Андрієнко  Владиславу,  ученицю  Вільногірського  ліцею  №  4  м.
Вільногірськ  Кам’янського  району  Дніпропетровської  області,  з  роботою:
«Квіткова фантазія».

2. Андріяша  Артема,  учня  2  класу  Сільницької  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області, з роботою:
«Весняний настрій».

3. Апостолова  Георгія,  учня  1-Б   Томаківського  ліцею  №  1
Томаківської селищної ради Дніпропетровської області.

4. Баканову  Дар’ю,  ученицю  Козаче  –  Лагерської  філії  ліцею  №  1
Горностаївської селищної ради Каховського району Херсонської області.

5. Білана Дениса, учня опорного закладу «Зіньківська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської області.

6. Буркеню  Лілію,  ученицю  Печенюгівського  навчально-виховного
комплексу  Новгород  –  Сіверської  міської  ради  Чернігівської  області,  з
роботою: «Сині волошки».

7. Видрика  Артема,  вихованця  Комунального  закладу  позашкільної
освіти Гребінківської  селищної  ради «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Київської області.

8. Запаринюк Інну, ученицю Спеціалізованої загальноосвітньої школи
з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка м.
Бердичева Житомирської області.

9. Іванюк  Софію,  вихованку  гуртка  «Декоративно  –  ужиткове
мистецтво» Комунального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» м.
Березне Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області, з
роботою: «Весняні барви».

10. Ігнатову  Аліну,  ученицю  опорного  закладу  «Зіньківська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської
області.

11. Кандзюбу  Варвару,  ученицю  Вільногірського  ліцею  №  4  м.
Вільногірськ Кам’янського  району Дніпропетровської  області,  з  роботою: «З
любов’ю до природи».

12. Козлову  Варвару,  ученицю  Вільногірського  ліцею  №  4  м.
Вільногірськ Кам’янського району Дніпропетровської області, з роботою: «За
чисту планету».

13. Коржинську Аліну, ученицю Олександрівського закладу загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Тростянецької  селищної  ради  гайсинського
району Вінницької області.

14. Коток Евеліну, ученицю 4 класу Тинненського ліцею Немовицької
селищної ради Сарненського району Рівненської області.



15. Левчук  Діану,  ученицю  Комунального  навчального  закладу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2  Козятинської  міської  ради
Хмільницького  району  Вінницької  області»,  з  роботою:  «Подарунок  моїй
матусі».

16. Мазур  Поліну,  вихованку  гуртка  «Валяння  вовни»  Сквирського
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Сквирської  міської  ради  Київської
області, з роботою: «Сальвія».

17. Мирошкіну  Вікторію,  ученицю  Вільногірського  ліцею  №  4  м.
Вільногірськ  Кам’янського  району  Дніпропетровської  області,  з  роботою:
«Лісове життя».

18. Новіцьку Альону, ученицю 3-Д класу Екологічного ліцею № 24 м.
Житомира, з роботою: «Весняна сумочка».

19. Петришак  Софію,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  іграшок  -
сувенірів» Центру позашкільної  освіти Надвірнянської  селищної  ради Івано-
Франківської області, з роботою: «Полуничка».

20. Писаренко  Даніелу,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області.

21. Смирнову Діану, ученицю Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені
Б. Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області.

22. Снітко  Марію,  ученицю  Блистівського  навчально-виховного
комплексу  Новгород  –  Сіверської  міської  ради  Чернігівської  області,  з
роботою: «Лісові дзвіночки».

23. Степанець Таю, ученицю Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської
міської  ради  Полтавської  області,  з  роботою:  «Краса  природи  –  справжнє
диво».

24. Шведюк  Тетяну,  вихованку  гуртка  «Голочка»  Комунального
закладу  «Великолепетиський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Великолепетиської селищної ради Каховського району Херсонської області, з
роботою: «Мрія».

25. Яблонську Тетяну, вихованку Комунального закладу позашкільної
освіти «Будинок дитячої та юнацької творчості» Андрушівської міської ради
Бердичівського  району  Житомирської  області,  з  роботою:  «А  у  полі
соняшники».

Номінація 4.
 «Спостереження за природою крізь віконце» - вітраж

І місце
1. Блищик  Ангеліну,  вихованку  гуртка  «Декоративно  –  прикладне

мистецтво»  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської
обласної ради.

2. Бойко  Єлизавету,  ученицю  Тернівського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ рівнів Джулинської сільської ради Вінницької області.



3. Захарчука Тимофія, учня 1 класу Тинненського ліцею Немовицької
сільської ради Сарненського району Рівненської області.

4. Зектер Мар’яну, Переходько Тетяну, учениць Полицького закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Полицької сільської ради Вараського
району Рівненської області.

5. Кіндрука Бориса, учня Пирятинського ліцею Пирятинської міської
ради Полтавської області.

6. Кузнєцову Кароліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво»
Комунального  закладу  «Новосанжарський  будинок  дитячої  та  юнацької
творчості» Новосанжарської селищної ради Полтавської області.

7. Нестерук  Аріну,  вихованку  народного  колективу  гуртка
«Різьблення  по  дереву»  Сквирського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Сквирської міської ради Київської області.

8. Нестерука  Артема,  вихованця  гуртка  «Аплікація  соломкою»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

9. Огняник  Кіру,  ученицю  3-Б  класу  Киїнського  опорного  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка Киїнської
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області.

10. Скрипку  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Комунального  закладу  «Новосанжарський  будинок  дитячої  та  юнацької
творчості» Новосанжарської селищної ради Полтавської області.

ІІ місце

1. Байлем Олександру, вихованку Комунального закладу позашкільної
освіти Гребінківської  селищної  ради «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Білоцерківського району Київської області.

2. Дрозд  Поліну,  ученицю  4  класу,  вихованку  гуртка  «Еко  Арт»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Обласний  еколого-
натуралістичний центр» Житомирської обласної ради.

3. Ілляшенко  Людмилу,  ученицю  Великобудищанського
спеціалізованого  закладу  освіти  І-ІІІ  ступенів  Великобудищанської  сільської
ради Полтавської області.

4. Кибкало  Марію,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Комунального  закладу  «Новосанжарський  будинок  дитячої  та  юнацької
творчості» Новосанжарської селищної ради Полтавської області.

5. Рудик Маргариту,  вихованку Комунального закладу  позашкільної
освіти «Будинок дитячої та юнацької творчості» Андрушівської міської ради
Бердичівського району Житомирської області.

6. Ткаченко Дар’ю, вихованку студії образотворчого мистецтва «ART
DAY» Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді
Бориспільського району Київської області.

7. Трохимчука  Назара,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Комунального  закладу  «Новосанжарський  будинок  дитячої  та  юнацької
творчості» Новосанжарської селищної ради Полтавської області.



8. Тюх  Ксенію,  ученицю  Яроцької  початкової  школи  –  філії
«Великолазівського ліцею» Баранинської сільської ради Закарпатської області.

9. Холодченко  Михайла,  учня  Опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  «Жоравський  навчально  –  виховний  комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла –
садок)» Яготинської міської ради Бориспільського району Київської області.

10. Шершун  Богдану,  ученицю  Злазненського  ліцею  Головинської
сільської ради Рівненського району Рівненської області.

ІІІ місце

1. Галайду  Марію,  ученицю  Яроцької  початкової  школи  –  філії
«Великолазівського ліцею» Баранинської сільської ради Закарпатської області.

2. Горбенко Єву, Дніпропетровської області.
3. Жукову Наталію, ученицю 4 класу Дусинського закладу загальної

середньої освіти Свалявської міської ради Закарпатської області.
4. Карпову Олександру, ученицю 4 класу, вихованку гуртка «Еко Арт»

Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Обласний  еколого-
натуралістичний центр» Житомирської обласної ради.

5. Міценко  Алісу,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Комунального  закладу  «Новосанжарський  будинок  дитячої  та  юнацької
творчості» Новосанжарської селищної ради Полтавської області.

6. Русин Ростислава,  учня 2 класу Голубинської гімназії  Полянської
сільської ради Мукачівського району Закарпатської області.

7. Скубія  Максима,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Комунального  закладу  «Новосанжарський  будинок  дитячої  та  юнацької
творчості» Новосанжарської селищної ради Полтавської області.

8. Яник  Злату,  ученицю  3-А  класу  Дусинського  закладу  загальної
середньої освіти Свалявської міської ради Закарпатської області.

9. Ярмолінську  Діану,  ученицю  4-Г  класу  Білоцерківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  Білоцерківської  міської  ради
Київської області.

Номінація 5.
«Один день з життя природи» - відео-блог / еко-реклама

І місце
1. Коваленко  Олександра,  учня  Лутовинівської  гімназії

Козельщинської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області.
2. Остапчука Тимофія, Неживенко Максима, Батрак Катерину, учнів 4

класу Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області.
3. Пінчука  Назарія,  учня  2-В  класу  Чернігівської  загальноосвітньої

школи № 20 Чернігівської області.



4. Портянко Іллю, учня 2-А класу Черкаської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської міської ради Черкаської області.

5. Фалатюк  Марію,  ученицю  Комунального  навчального  закладу
«загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2  Козятинської  міської  ради
Вінницької області».

ІІ місце

1. Аттюшкова Володимира, учня Новгород – Сіверської гімназії № 1
ім. Б. Майстренка м. Новгород – Сіверський Чернігівської області.

2. Гайдук Маргариту, ученицю 4-Б класу Радивилівського ліцею № 2
ім. П.Г. Стрижака Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської
області.

3. Гайдука Матвія, учня 1-Б класу Радивилівського ліцею № 2 ім. П.Г.
Стрижака Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області.

4. Мокляк Вікторію, вихованку гуртка «Анімація» Ірпінського центру
позашкільної освіти Ірпінськї міської ради Київської області.

5. Перетятко  Маргариту,  вихованку  гуртка  «Основи  художнього
мистецтва»  Сквирського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Сквирської
міської ради Київської області.

6. Самойленко Марину, ученицю 3 класу Дівичківського навчально-
виховного об’єднання «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад
дошкільної освіти» Бориспільського району Київської області.

ІІІ місце
1. Єльнікову  Ізабеллу,  ученицю  Комунального  закладу  освіти

«Спеціалізована  школа  №  55  інформаційно  –  технологічного  профілю»
Дніпровської міської ради.

2. Кандюк  Андріану,  ученицю  4-А  класу  Солотвинського  ліцею
Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської
області.

3. Клочанова Тимофія, Клочанову Зою, вихованців гуртка «Екотеатр»
Центру  еколого-натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради
Київської області.

4. Лавицьку Поліну, ученицю Новгород – Сіверської гімназії № 1 ім.
Б. Майстренка м. Новгород – Сіверський Чернігівської області.

5. Перепічаєнко  Анастасію,  ученицю  Шполянського  ліцею  №  1
Шполянської міської ради ОТГ Черкаської області.

6. Решетника Іллю, учня 4-Б класу Радивилівського ліцею № 2 ім. П.Г.
Стрижака Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області.

7. Шпаківського  Дмитра,  учня  Гадзинської  гімназії  Глибочицької
сільської ради Житомирського району Житомирської області.



ІІ.  Надати  подяку  керівникам  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  за  високий  професіоналізм  у  поновленні  знань  дитини  про
рослинний  та  тваринний  світ,  формування  екологічної  культури  та
мислення,  розвиток  спостережливості  та  бережливого  ставлення  до
навколишнього  середовища  у  Міжнародному  конкурсі  еколого  –
валеологічної спрямованості «Образ природи»:

1. Баяті  Катерині,  керівнику  гуртка  «Юні  ботаніки»  Комунального
закладу  позашкільної  освіти  «Обласний  еколого  –  натуралістичний  центр»
Житомирської обласної ради.

2. Бейлем  Людмилі  Анатоліївні,  керівнику  гуртків  Комунального
закладу позашкільної освіти Гребінківської селищної ради «Центр дитячої та
юнацької творчості» Білоцерківського району Київської області.

3. Білозор Оксані, вчителю початкових класів Новгород – Сіверської
гімназії  №  1  імені  Б.  Майстренка  Новгород  –  Сіверської  міської  ради
Чернігівської області.

4. Богдановій  Наталії  Іллівні,  вчителю  Пам’ятненського  ліцею
Чулаківської сільської ради Скадовського району Херсонської області.

5. Бойко Людмилі, вчителю початкових класів Лутовинівської гімназії
Козельщинської селищної ради Кременчуцького району Полтавської області.

6. Бойко  Ользі,  вчителю  Тернівського  закладу  загальної  середньої
освіти І-ІІІ рівнів Джулинської сільської ради Вінницької області.

7. Бондар  Тетяні,  керівнику  гуртка  «Аплікація  соломкою»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

8. Бушінській  Тетяні  Дмитрівні,  керівнику  гуртка  «Художня
вишивка» Центру науково – технічної дитячої та юнацької творчості Рахівської
міської ради Закарпатської області.

9. Вайсер Світлані Петрівні, вчителю Вараського ліцею № 1 Вараської
міської територіальної громади Рівненської області.

10. Василишиній  Наталії  Василівні,  керівнику  народної  студії
«Художня  кераміка»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Іванківської
селищної ради Київської області.

11. Ваховській Ніні, керівнику гуртка Центру позашкільної освіти ім.
О. Разумкова м. Бердичів Житомирської області.

12. Вікуловій  Тетяні  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Екотеатр»  Центру
еколого  –  натуралістичної  творчості  «Юннати»  Боярської  міської  ради
Київської області.

13. Вільчавській  Ніні  Іванівні,  керівнику  гуртка  бісерного  рукоділля
комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Губиниської селищної ради
Новомосковського району Дніпропетровської області.

14. Волошиній  Анастасії  Андріївні,  керівнику  гуртка  «Юні
екскурсоводи» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості»
Сарненської міської ради Рівненської області.



15. Воробйовій Наталії,  вчителю Новгород – Сіверської  гімназії  № 1
імені Б. Майстренка Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області.

16. Гайдучик  Ользі  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Магія  бісеру»
Переяславського  будинку  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді
Київської області.

17. Гашенко  Олені  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Рукоділля»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  Гребінківської  селищної  ради
«Центр дитячої та юнацької творчості» Київської області.

18. Герасимів  Мирославі  Володимирівні,  вчителю  початкових  класів
Болехівського  ліцею  №  2  «Науковий»  Болехівської  міської  ради  Івано  –
Франківської області.

19. Гербі  Марії  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Аматори  рослинництва»
Центру  позашкільної  освіти  Надвірнянської  селищної  ради  Івано  –
Франківської області.

20. Гецько  Тетяні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Степанський  будинок  дітей  та  молоді»  Степанської  селищної  ради
Сарненського району Рівненської області.

21. Глубокій  Валентині,  вчителю  опорного  закладу  «Зіньківська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської
області.

22. Гнітецькій  Зої,  керівнику  гуртка  «Основи  екологічних  знань»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Обласний  еколого  –
натуралістичний центр» Житомирської обласної ради.

23. Головатій Надії Анатоліївні, керівнику гуртка «Бісерна майстерня»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  Гребінківської  селищної  ради
«Центр дитячої та юнацької творчості» Київської області.

24. Гоменюк  Варварі  Миколаївні,  вчителю  Джулинського  опорного
закладу  загальної  середньої  освіти  Джулинської  сільської  ради  Вінницької
області.

25. Городянській Ользі, директору школи Дніпропетровської області.
26. Григорович  Олені  Олександрівні,  вчителю  Павловської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Присиваської  сільської  ради
Каховського району Херсонської області.

27. Грищенко  Наталії  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Квітникарство»
Полтавського обласного еколого – натуралістичного центру учнівської молоді.

28. Гріщенко  Ларисі,  вчителю  Джулинського  опорного  закладу
загальної середньої освіти Джулинської сільської ради Вінницької області.

29. Гудачок Надії Юріївні, вчителю Голубинської гімназії Полянської
сільської ради Мукачівського району Закарпатської області.

30. Гузенко  Олені  Миколаївні,  вчителю  початкових  класів
Комунального  закладу  освіти  «Спеціалізована  школа  №  55  інформаційно  –
технологічного профілю» Дніпровської міської ради.

31. Гуйван  Валентині  Василівні,  вчителю  Дусинського  закладу
загальної середньої освіти Свалявської міської ради Закарпатської області.



32. Гуменюк  Ользі  Станіславівні,  вчителю  Комунального
загальноосвітнього  навчального  закладу  «Школа  №  18  м.  Бердичів
Житомирської області».

33. Дворник  Валентині,  вчителю  Великобудищанського
спеціалізованого  закладу  освіти  І-ІІІ  ступенів  Великобудищанської  селищної
ради Полтавської області.

34. Дем’янюк  Анні,  керівнику  гуртка  «Декоративно  –  прикладне
мистецтво»  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської
обласної ради.

35. Десятник  Валентині,  вчителю  початкових  класів  Новгород  –
Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка Новгород – Сіверської міської ради
Чернігівської області.

36. Довгошеї Валентині, вчителю Сільницької загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області.

37. Дубовій  Вікторії  Вікторівні,  вчителю  Коднянського  ліцею
Станишівської сільської ради Житомирської області.

38. Дудці  Тетяні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Барви  природи»
Комунального  закладу»  Новосанжарський  будинок  дитячої  та  юнацької
творчості» Новосанжарської селищної ради Полтавської області.

39. Євтушенко Людмилі Іванівні, вчителю Стовп’ятинського навчально
–  виховного  об’єднання  «Заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  –
заклад дошкільної освіти» Дівичківської сільської ради Київської області.

40. Загоруйко  Оксані,  вчителю  початкових  класів  Комунального
навчального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Козятинської
міської ради Вінницької області».

41. Зектер  Наталії  Юріївні,  вчителю  початкових  класів,  керівнику
гуртка  «Декоративно  –  ужиткове  мистецтво»  Полицького  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Полицької  сільської  ради  Вараського  району
Рівненської області.

42. Івахненко Оксані Миколаївні,  вчителю  Дівичківського навчально-
виховного об’єднання «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад
дошкільної освіти» Бориспільського району Київської області.

43. Ільєнко Оксані Петрівні, вчителю молодших класів Білоцерківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  Білоцерківської  міської  ради
Київської області.

44. Ісмаіловій  Маріанні  Петрівні,  керівнику  гуртка  Комунального
закладу  позашкільної  освіти  «Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області.

45. Карпюк  Віті  Олегівні,  вчителю  філії  Комунального  закладу
«Привільненський  ліцей»  у  с.  Бортинця  Дубенського  району  Рівненської
області.

46. Катковій Світлані Володимирівні, керівнику народного художнього
колективу «Модульне оригамі» Центру позашкільної освіти Тетіївської міської
ради Білоцерківського району Київської області.



47. Кибукевич  Анжелі  Василівні,  вчителю  Блажівського  ліцею
Рокитнівської селищної ради Рівненської області.

48. Киричук  Наталії  Степанівні,  вчителю  Мирогощанського  ліцею
Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області.

49. Кльокті  Світлані  Олександрівні,  вчителю  Великопавлівської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  Зіньківської  міської  ради  Полтавської
області.

50. Коваленко К. В., вчителю Чернігівської загальноосвітньої школи №
20 Чернігівської області.

51. Ковальчук  Ользі,  керівнику  гуртка  «Фітодизайн»  Комунального
закладу  позашкільної  освіти  «Обласний  еколого  –  натуралістичний  центр»
Житомирської обласної ради. Ковальчук Ользі, керівнику гуртка «Фітодизайн»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Обласний  еколого  –
натуралістичний центр» Житомирської обласної ради.

52. Ковальчук  Юлії  Анатоліївні,  вчителю  початкових  класів
Озерянківської гімназії Новогуйвинської селищної ради Житомирського району
Житомирської області.

53. Кожерчук Ірині Іванівні, керівнику гуртка «Виготовлення іграшок -
сувенірів» Центру позашкільної  освіти Надвірнянської  селищної  ради Івано-
Франківської області.

54. Козуряк  Тетяні  Василівні,  керівнику  гуртка  «Культура  мови  та
спілкування»  Центру  науково-технічної  дитячої  та  юнацької  творчості
Рахівської міської ради Закарпатської області.

55. Колесник  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  Новоолександрівського
ліцею  Раївської  сільської  ради  Синельківського  району  Дніпропетровської
області.

56. Кондратенко  Світлані  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Сувенір»
Переяславського  будинку  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді
Бориспільського району Київської області.

57. Корінець  Олені,  вчителю  Тинненського  ліцею  Немовицької
селищної ради Сарненського району Рівненської області.

58. Костич  Гафії  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Декоративно  –
ужиткове мистецтво» Центру науково-технічної дитячої та юнацької творчості
Рахівської міської ради Закарпатської області.

59. Коток  Оксані  Володимирівні,  вчителю  початкових  класів
Тинненського ліцею Немовицької територіальної громади Сарненського району
Рівненської області.

60. Коханевич  Альоні  Федорівні,  вчителю  Блажівського  ліцею
Рокитнівської селищної ради Рівненської області.

61. Кочук – Ященко Тамарі,  керівнику гуртка  Комунального закладу
позашкільної  освіти  «Обласний  еколого  –  натуралістичний  центр»
Житомирської обласної ради.

62. Кричевській  Вірі,  вчителю  початкових  класів  Вільногірського
ліцею № 4 м. Вільногірськ Кам’янського району Дніпропетровської області.



63. Крупельницькій  Ларисі  Олександрівні,  вчителю  Новгород  –
Сіверської  гімназії  №  1  ім.  Б.  Майстренка  м.  Новгород  –  Сіверський
Чернігівської області.

64. Кугот  Зої  Михайлівні,  вчителю початкових  класів  Шполянського
ліцею № 1 Шполянської міської ради ОТГ Черкаської області.

65. Кугутяк Наталії Василівні, керівнику гуртка «Фітодизайн» Центру
позашкільної освіти Надвірнянської селищної ради Івано-Франківської області.

66. Кукурудзі Оксані, вчителю Сільницької загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області.

67. Кучанському Ігору Леонідовичу, керівнику гуртка народної студії
декоративного  розпису  «Цвіт  папороті»  сквирського  центру  дитячої  та
юнацької творчості Сквирської міської ради Київської області.

68. Лавицькій Ірині, вчителю початкових класів Новгород – Сіверської
гімназії  №  1  Майстренка  Новгород  –  Сіверської  міської  ради  Чернігівської
області.

69. Лазоренко  Світлані  Олександрівні,  вчителю  початкових  класів
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської міської ради
Черкаської області.

70. Лисюченко Риммі Іванівні, вчителю Опорного навчального закладу
–  Гребінківський навчально-виховний комплекс  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  та  Вільшансько  –  Новоселицька
філія Білоцерківського району Київської області.

71. Литвяк Олені Олександрівні, вчителю початкових класів Новгород
– Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка Новгород – Сіверської міської
ради Чернігівської області.

72. Лібегі  Аллі,  вчителю Новомильської  загальноосвітньої  школи І-ІІ
ступенів Здолбунівської міської ради Рівненської області.

73. Лізанець Ангеліні Іванівні, вчителю Дусинського закладу загальної
середньої освіти Свалявської міської ради Закарпатської області.

74. Лобик Вірі Михайлівні, вчителю Свалявської гімназії Свалявської
міської ради Закарпатської області.

75. Лободі  Ользі  Іванівні,  керівнику  гуртків  Миронівського  центру
дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради Київської області.

76. Луценко Тетяні, вчителю Спеціалізованої загальноосвітньої школи
з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка м.
Бердичева Житомирської області.

77. Магель  Іванні  Миколаївні,  вчителю  Комунального  закладу
«Молодавська  гімназія»  Привільненської  сільської  ради  Дубенського  району
Рівненської області.

78. Маркович  Марії  Миколаївні,  керівнику  студії  образотворчого
мистецтва «ART DAY» Переяславського будинку художньої творчості  дітей,
юнацтва та молоді Бориспільського району Київської області.

79. Мартинець  Любові  Любомирівні,  вчителю  природознавства  та
керівнику гуртка Солотвинського ліцею Солотвинської селищної ради Івано-
Франківського району Івано-Франківської області.



80. Марущак  Людмилі  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Виготовлення
іграшок - сувенірів» Центру позашкільної освіти Надвірнянської селищної ради
Івано-Франківської області.

81. Мельниченко  Ірині  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Вишивка
срічками» Центру дитячої  та  юнацької  творчості  Іванківської  селищної  ради
Київської області.

82. Міркевич  Катерині,  вчителю  Синівського  ліцею  Гощанської
селищної ради Рівненського району.

83. Мокляк  Андрію  Васильовичу,  керівнику  гуртка  «Анімація»
Ірпінського  центру  позашкільної  освіти  Ірпінськї  міської  ради  Київської
області.

84. Муцак Галині, вчителю початкових класів Суховерського закладу
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Кіцманської ТГ Кіцманського району
Чернівецької області.

85. Навідомій Олені Василівні, вчителю Новгород – Сіверської гімназії
№ 1 ім. Б. Майстренка м. Новгород – Сіверський Чернігівської області.

86. Найман  Олені  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Паперопластика»
Центру  науково-технічної  дитячої  та  юнацької  творчості  Рахівської  міської
ради Закарпатської області.

87. Наумович  Наталії  Іванівні,  педагог  –  організатору  Березівського
ліцею Березівської сільської ради Сарненського району Рівненської області.

88. Невідомій Олені, вчителю початкових класів Новгород – Сіверської
гімназії  №  1  імені  Б.  Майстренка  Новгород  –  Сіверської  міської  ради
Чернігівської області.

89. Нешпор  Марині  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Основи
художнього  мистецтва»  Сквирського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Сквирської міської ради Київської області.

90. Ністратовій  Катерині  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Голочка»
Комунального  закладу  «Великолепетиський  центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Великолепетиської селищної ради Каховського району Херсонської
області.

91. Оверченко  Наталії,  вчителю  початкових  класів  Лисичанської
гімназії № 3 Сєвєродонецького району Луганської області.

92. Оксамитній Тетяні Іванівні, вчителю Опорного загальноосвітнього
навчального  закладу  «Жоравський  навчально-виховний  комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла –
садок)» Яготинської міської ради Бориспільського району Київської області.

93. Олієвській  Тетяні  Михайлівні,  вчителю  початкових  класів
Веренчанського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені
І. Вільде Чернівецької області.

94. Омельченко  Ірині  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Міська  Рада  Дітей
Переяслава  -  МС»  Переяславського  будинку  художньої  творчості  дітей,
юнацтва та молоді Київської області.



95. Панченко  Аллі,  вчителю  Великобудищанського  спеціалізованого
закладу освіти І-ІІІ ступенів Великобудищанської сільської ради Полтавської
області.

96. Панчук Марині, вчителю спеціалізованої загальноосвітньої школи з
поглибленим  вивченням  іноземних  мов  І-ІІІ  ступенів  ім.  Т.Г.  Шевченка  м.
Бердичіва Житомирської області.

97. Парфенюку  Олександру  Кириловичу,  керівнику  народного
колективу  гуртка  «Різьблення  по  дереву»  Сквирського  центру  дитячої  та
юнацької творчості Сквирської міської ради Київської області.

98. Пастух  Олені,  вчителю  хімії  та  біології  Тернівського  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів Джулинської сільської ради Вінницької
області.

99. Петровій  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  Козаче  –  Лагерської  філії
ліцею № 1  Горностаївської  селищної  ради  Каховського  району Херсонської
області.

100. Петрусенко  Наталії,  вчителю Пирятинського  ліцею Пирятинської
міської ради Полтавської області.

101. Півень  Людмилі,  вчителю  опорного  закладу  «Зіньківська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської
області.

102. Попович  Наталії,  вчителю  Радивилівського  ліцею  №  1
Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області.

103. Портяник Олені  Іванівні,  вчителю Дусинського закладу загальної
середньої освіти Свалявської міської ради Закарпатської області.

104. Резуненко  Анастасії  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Вишиванки»
Комунального  закладу  «Великолепетиський  центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Великолепетиської селищної ради Каховського району Херсонської
області.

105. Ромчак  Тамілі,  вчителю  початкових  класів  Яроцької  початкової
школи  –  філії  «Великолазівського  ліцею»  Баранинської  сільської  ради
Закарпатської області.

106. Ружицькій  Наталії,  вчителю  початкових  класів  Комунального
навчального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Козятинської
міської ради вінницької області».

107. Русин Наталії Сергіївні, вчителю Голубинської гімназії Полянської
сільської ради Мукачівського району Закарпатської області.

108. Руснак Надії Павлівні, керівнику гуртка «Виготовлення сувенірів»
Центру  науково-технічної  дитячої  та  юнацької  творчості  Рахівської  міської
ради Закарпатської області.

109. Сабіровій  Аллі  Василівні,  вчителю  початкових  класів
Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області.

110. Савченко В.В., керівнику гуртка «Еко Арт» Комунального закладу
позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської
обласної ради.



111. Саковській Катерині, вчителю Олександрівського закладу загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Тростянецької  селищної  ради  Вінницької
області.

112. Семаль  Олесі  Вікторівні,  вихователю  групи  продовженого  дня,
вчителю  біології  Раківської  гімназії  Ужгородського  району  Закарпатської
області.

113. Семеняк Риті Миколаївні, керівнику гуртка «Плетіння та аплікація
Соломкою» Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого –
натуралістичний центр» Житомирської обласної ради.

114. Середі Валентині, вчителю початкових класів Злазненського ліцею
Головинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

115. Сидорчук  Ользі  Петрівні,  вчителю  зарубіжної  літератури
Коднянського ліцею Станишівської сільської ради Житомирської області.

116. Синєгуб  Надії  Петрівні,  вихователю  групи  продовженого  дня
Новгород – Сіверської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Чернігівської
області.

117. Сичовій  Ларисі  Миколаївні,  вчителю  початкових  класів
Печенюгівського  навчально-виховного  комплексу  Новгород  –  Сіверської
міської ради Чернігівської області.

118. Сікорській  Тетяні,  вчителю  Тернівського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ рівнів Джулинської селищної ради Гайсинського району
Вінницької області.

119. Скочко Ірину, вчителю Пирятинського ліцею Пирятинської міської
ради Полтавської області.

120. Слабкій  Людмилі  Андріївні,  керівнику  гуртка  «Образотворче
мистецтво»  Комунального  закладу  «Новосанжарський  будинок  дитячої  та
юнацької творчості» Новосанжарської селищної ради Полтавської області.

121. Слободян Марії Федорівні,  вчителю Трацького ліцею Матеївської
сільської ради Івано-Франківської області.

122. Соймі Мар’яні Іванівні, керівнику гуртка «Бісероплетіння» Центру
науково-технічної  дитячої  та  юнацької  творчості  Рахівської  міської  ради
Закарпатської області.

123. Соколовій Інні, вчителю початкових класів Вільногірського ліцею
№ 4 м. Вільногірськ Кам’янського району Дніпропетровської області.

124. Стахнюк – Усач Оксані Ігорівні, керівнику гуртка «Декоративно –
ужиткове  мистецтво»  комунального  закладу  «Будинок  дитячої  та  юнацької
творчості» Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області.

125. Степаненко  Оксані  Василівні,  вчителю  початкових  класів
Чайкинського навчально – виховного комплексу Новгород – Сіверської міської
ради Чернігівської області.

126. Степанчі  Наталії  Іванівні,  вчителю  Блажівського  ліцею
Рокитнівської селищної ради Рівненської області.

127. Стефановській  Тетяні  Ігорівні,  вчителю  Киїнського  опорного
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  імені  Костянтина  Светенка



Київської  сільської  ради  села  Киїнки  Чернігівського  району  Чернігівської
області.

128. Стецкевич Наталії Вікторівні, керівнику гуртка «Мешканці живого
куточка» Фастівської станції юних натуралістів Київської області.

129. Стрельченко  Ользі  Василівні,  вчителю  Пам’ятненського  ліцею
Чулаківської сільської ради Скадовського району Херсонської області.

130. Стряпковій  Наталії,  вчителю  образотворчого  мистецтва
Дніпропетровської області.

131. Теплицькій  Олені  Ігорівні,  вчителю  Джулинського  опорного
закладу  загальної  середньої  освіти  Джулинської  сільської  ради  Вінницької
області.

132. Тернавській Наталії, вчителю Сільницької загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області.

133. Тернявській Оксані, вчителю Олександрівського закладу загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Тростянецької  селищної  ради  гайсинського
району Вінницької області.

134. Тобі  Наталії,  дизайнеру  одягу  міста  Мукачева  Закарпатської
області.

135. Токар  Оксані  Петрівні,  вчителю Новоселицької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Нересницької  сільської  ради  Тячівського  району
Закарпатської області.

136. Токарській  Лесі  Федорівні,  керівнику  гуртка  «Екодизайн»
Комунального  закладу  «Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  м.  Березне
Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області.

137. Трум Галині Михайлівні, вчителю Тирлівська філія Шляхівського
опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  рівнів  імені  Героя
Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради
Вінницької області.

138. Турлай  Оксані  Юріївні,  вчителю  Опорного  навчального  закладу
«Войнилівський ліцей» Войнилівської селищної ради Калуського району Івано-
Франківської області.

139. Філатовій  Катерині,  вчителю  початкових  класів  Вільногірського
ліцею № 4 м. Вільногірськ Кам’янського району Дніпропетровської області.

140. Філозоф  Юлії  Вячеславівні,  керівнику  гуртка  «Берегиня»
Комунального  закладу  «Великолепетиського  центру  дитячої  та  юнацької
творчості» Великолепетиської селищної ради Херсонської області.

141. Фленько Мар’яні,  завідувачці  Яроцької  початкової  школи –  філії
«Великолазівського ліцею» Баранинської сільської ради Закарпатської області.

142. Хижняк  Ірині  Григорівні,  вчителю  початкових  класів
Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області.

143. Хлус  Ларисі  Миколаївні,  методисту,  керівнику  гуртків
Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді».



144. Холодило Олені, вчителю початкових класів Новгород – Сіверської
гімназії  №  1  імені  Б.  Майстренка  Новгород  –  Сіверської  міської  ради
Чернігівської області.

145. Холодченко  Євгенії  Євгеніївні,  вчителю  Опорного
загальноосвітнього  навчального  закладу  «Жоравський навчально  –  виховний
комплекс  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад  (ясла  –  садок)»  Яготинської  міської  ради  Бориспільського  району
Київської області.

146. Хропатій  Лілії  Миколаївні,  вихователю  групи  продовженого  дня
Киїнського  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  імені
Костянтина  Светенка  Киїнської  сільської  ради  села  Киїнки  Чернігівського
району Чернігівської області.

147. Цівінській  Олесі  Вікторівні,  керівнику  гуртка  Комунального
закладу  позашкільної  освіти  «Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області.

148. Чепурній  Наталії  Сергіївні,  вчителю  початкових  класів
Томаківського  ліцею  №  1  Томаківської  селищної  ради  Дніпропетровської
області.

149. Черниш  Ладі  Миколаївні,  вчителю  Саливінківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Гребінківської  селищної  ради
Білоцерківського району Київської області.

150. Чечельницькій  Валентині  Іванівні,  вчителю біології  Березотіцької
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Лубенської  міської  ради  Лубенського
району Полтавської області.

151. Чистяковій  Юлії  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  флористи»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

152. Шагіновій  Інзі  Константинівні,  вчителю  Мукачівського  ліцею
Закарпатської області.

153. Шаргут  Олесі,  керівнику  гуртків  Комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді».

154. Шипович Аліні Василівні, вчителю Дусинського закладу загальної
середньої освіти Свалявської міської ради Закарпатської області.

155. Шмалюх Ірині, вчителю Тинненського ліцею Немовицької сільської
ради Сарненського району Рівненської області.

156. Шпір  Ларисі  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області.

157. Шульзі Наталії Петрівні, вчителю початкових класів Блистівського
навчально-виховного  комплексу  Новгород  –  Сіверської  міської  ради
Чернігівської області.

158. Шутко  Оксані  Олексіївні,  вчителю  Новоселицької  гімназії
Королівської селищної ради Закарпатської області.



159. Щаві  Людмилі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Креативне
рукоділля»  Переяславського  будинку  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та
молоді Бориспільського району Київської області.

160. Щебет  Ірині,  вчителю  початкових  класів  Гадзинської  гімназії
Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області.

161. Щербатій  Валентині,  вчителю  Тирлівська  філія  Шляхівського
опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  рівнів  імені  Героя
Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради
Вінницької області.

162. Юдаєвій  Катерині  Дмитрівні,  вчителю  Дівичківського  навчально-
виховного об’єднання «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад
дошкільної освіти» Бориспільського району Київської області.

163. Яковлєвій Ю.В., вчителю Екологічного ліцею № 24 м. Житомира.
164. Яковчук наталії Миколаївні, вчителю Новоолександрівського ліцею

Раївської сільської ради Синельківського району Дніпропетровської області.
165. Яцюк  Антоніні,  керівнику  гуртків  станції  юних  техніків

Новотроїцької селищної ради Генічеського району Херсонської області.
166. Яцюк  Наталії  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Валяння  вовни»

Сквирського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Сквирської  міської  ради
Київської області.

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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